
Strona 1 z 4 
 

Znak sprawy 9/MZ/2021       Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych na: 
„Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn Urzędu Miejskiego  
i  jednostek organizacyjnych Gminy Goniądz”.   
 
 

I. DANE WYKONAWCY: 
 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną  
z niniejszym postępowaniem:  
 
a) e-mail: …………….…..………………….………………………………..………………… 
Zamawiający przekazuje dokumenty, oświadczenia i wnioski w trakcie trwania postępowania na ww. adres poczty elektronicznej 
wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.  
Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. O zmianie 
adresu poczty elektronicznej do przekazywania korespondencji związanej z danym postępowaniem wykonawca niezwłocznie 
zawiadamia zamawiającego składając oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy.  Domniemywa się, że 
dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały 
doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią. 

 
b) adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na  
platformie ePUAP:  …….…………………………………………….………….… (uwaga ! ważne) 
 
 
 

 
II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 
1) Oferujemy dostawę paliw płynnych będących przedmiotem zamówienia za łączną cenę 

ofertową brutto w wysokości: _______________________ zł  

(słownie: .……………………………………………………………………..……………złotych) 

wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszego 
formularza ofertowego. 

2) Oferujemy stały rabat w wysokości ________ %, który będzie stosowany  
w odniesieniu do detalicznych cen paliwa obowiązujących przy rozliczeniach  
z Zamawiającym. 
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3) Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ. 

 
 

 
III. OŚWIADCZENIA: 

 
1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz ze wzorze 

umowy. 

2) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 
ofert (włącznie z tym dniem). 

4) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na 
zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

IV. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
 

1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 
umowy jest: ……..………………………………………………….…………………………….. 
e-mail: ……………………………………………………………………...……………………… 
tel.: ………………………………………………………………………………………………… 
 

 

V. PODWYKONAWCY: 
 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, 
należy podać również dane proponowanych podwykonawców): 
1) …………………………………………………………………………………..…………………… 
2) …………………………………………………………………………………..…………………… 
3) …………………………………………………………………………………..…………………… 

 
 

VI. SPIS TREŚCI: 
 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 
1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
2) …………………………………………………………………………………..…………………… 
3) …………………………………………………………………………………..…………………… 
4) …………………………………………………………………………………..…………………… 

 
 
 

………………………………………………………………. 
          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik do formularza ofertowego 
 

FORMULARZ  CENOWY STANOWĄCY PODSTAWĘ WYLICZENIA ŁĄCZNEJ CENY OFERTOWEJ 

 
 

Lp. Rodzaj paliwa Cena netto 

1 litra 
paliwa* 

(PLN) 

VAT 
(%) 

Cena brutto 

1 litra 
paliwa* 

(PLN) 

Przewidywana 
wielkość 

dostawy paliwa 

(litry) 

Wartość brutto                        
kol.4 x kol.5 

(PLN) 

Stały 
rabat 

( %) 

Wartość brutto 
pomniejszona o 

rabat   

(PLN) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 
Benzyna 

bezołowiowa 
Pb 95 

 
 
 
 

 3 000    

II 
Olej napędowy 

ON 
 

 
 
 

 50 000    

 
Łączna cena ofertowa brutto: 

 
 

 
Uwaga: 
* Cena netto/brutto 1 litra paliwa w dniu  31.01.2021 r.  na jednej wybranej przez Wykonawcę stacji paliw położonej w najbliższej 
odległości  od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, stanowiącej jeden z punktów dystrybucji paliwa Wykonawcy, 
zlokalizowanej przy ul: …….……………..………………………………………………………………………………………………………… 
   
 

………………………………………………………………. 
          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Klauzula  informacyjna dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach ogłaszanych 
przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.   
Oświadczam, że przed podpisaniem zapoznałem się z klauzulą informacyjną znajdującą się 
poniżej.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych, innych 
dokumentach składanych na wezwanie w tracie trwania postępowania oraz danych  
zawartych  w umowie przez ZUK w Goniądzu celu przeprowadzenia postępowań udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.  

                   ................................................  

(podpis Wykonawcy)  

Klauzula informacyjna: 

1) Administratorem danych jest Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu,  
ul. Kościuszki 21, tel. 85 738 08 46, email: zuk@goniadz.pl.  

2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail –  iod.um@goniadz.pl tel. 85 738 08 46.  

3) Dane są zbierane w celu kontaktowania się z Wykonawcami postępowania oraz w celu 
sprawozdawczości przekazywanej do UZP i UPUE. 

4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora tj. art. 6 pkt.1 ust a-b, f  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego   
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

5) Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom: inni Wykonawcy 
postępowania, osobom, które wystąpią o wgląd do dokumentacji postępowania na mocy 
Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Urzędowi Zamówień Publicznych i Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej. 

6) Dane  będą  przechowywane  przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania            
o  udzielenie  postępowania.  Jeżeli  czas trwania umowy przekracza 4 lata, ZUK  
w Goniądzu przechowywać będzie umowę przez cały czas jej trwania. 

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych 
danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. 

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie  danych  zawartych  w  formularzu  jest  wymogiem  ustawowym   
w  związku  z  przepisami  ustawo  prawo  zamówień publicznych.  

10) Dane  wprowadzone  do  systemu  informatycznego  nie będą  przetwarzane   
w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą poddawane profilowaniu.  

 

 

.......................................................  

(podpis Wykonawcy) 


